Maak een uitgang

Als je de smaak te pakken hebt, is het erg leuk om verschillende (singleplay) levels te maken en die met elkaar te verbinden zodat de speler automatisch van level 1 doorgaat naar level 2. Het is gelukkig erg eenvoudig te realiseren. (Neem wel eerst Quake II leveldesign, deel 1 en 2 door voor je hieraan begint.)

Stap 1: Twee levels
Voor je levels kunt koppelen, zul je eerst twee levels moeten maken. Een simpele kamer met een player_start entity en wat licht is al voldoende. Voor de duidelijkheid kun je op de vloer van één van beide levels een kleine verhoging maken waar de speler op kan stappen. Dit plateau geeft aan waar de uitgang is. Het is bovendien handig om beide levels verschillend te behangen, zodat je ze uit elkaar kunt houden. Sla beide levels op onder een duidelijke naam, bijvoorbeeld level1 en level2.


Stap 2: Van waar naar waar?
Van level 1 naar level 2. Level 1 krijgt dus een uitgang. Plaats een target_changelevel entity in level 1. Voer bij de entity een extra argument in; targetname met als waarde exit.  De waarde kun je zelf verzinnen. De enige voorwaarde is dat de term nergens anders in je level als waarde voor mag komen. Voer nog een argument in; map met als waarde level2 (als het tweede level tenminste level2.bsp heet).

Stap 3: Actie!
De verwijzing naar level 2 is klaar. Nu alleen nog iets om het geheel in werking te zetten. Een trigger. Plaats een trigger_multiple entity in je map en koppel er een brush aan (in QuArK 4.07 gebeurt dat automatisch). Geef de brush de speciale trigger-texture (e1u1\trigger). Deze texture zorgt ervoor dat de brush tijdens het editen wel te zien is, maar tijdens het spelen niet. Plaats de brush zwevend boven de verhoging. Maak er een platte plaat van, zodat hij niet teveel ruimte inneemt (niet echt belangrijk, maar je level blijft er overzichtelijker van). De bedoeling is dat de speler die op de verhoging stapt, door de (in het spel onzichtbare) trigger heenloopt. Op het moment dat de speler door de trigger loopt, zet deze de target_changelevel entity in werking en wordt het tweede level geladen. Voeg tot slot aan de trigger_multiple entity een argument toe; target en geef het de waarde exit (het moet dezelfde waarde zijn als je achter targetname hebt ingevuld bij de target_changelevel entity).

Stap 4: Spelen
Compilen en klaar is Kees! Kopieer beide bsp-bestanden naar x:\quake2\baseq2\maps en start Quake II. Roep de console op zodra het spel gestart is (druk op ~ de console op te roepen). Voer in map level1 (als level1.bsp de naam van je eerste level is).

Andere uitgangen
In Quake II is het einde van een level meestal een deur, een drukknop of een lift. Allemaal niet moeilijk te maken. Een deur is het simpelst. Maak een deur en plaats de trigger-brush achter de deur. Zorg dat de brush zo groot is dat de speler er niet omheen kan (zorg ervoor dat de brush nog wel aan alle kanten zweeft). Een lift als einde is ook niet moeilijk. Maak een lift (omhoog in dit voorbeeld, maar omlaag kan ook). Plaats de trigger-brush boven de lift, zodat de speler door de brush gaat als hij met de lift omhoog gaat. Zodra de speler de brush raakt, treedt de trigger in werking. Een drukknop is ook eenvoudig. Je hebt nu geen trigger_multiple entity nodig (en dus ook geen trigger-brush). Maak een drukknop. Geef de knop een target met als waarde exit (als exit de targetname is van de target_changelevel entity) en de knop functioneert als trigger.

Meerdere startpunten
Je kunt een level maken waar een speler op verschillende punten binnen kan komen (en dus verschillende keren terugkomt). Zo’n level heeft dus meerdere ingangen. Alleen; hoe bepaal je bij welke ingang je speler terechtkomt?

Stel je wilt vanuit een level (exit1.bsp) naar een level met twee ingangen. Maak eerst een level met twee ingangen en plaats in beide ingangen een player_start entity. Geef beide entities een unieke targetname (bijvoorbeeld in1 en in2). Sla het level op als (bijvoorbeeld) exit2.bsp. Voer nu bij de target_changelevel entity van het eerste level (exit1.bsp) achter het argument map de waarde exit2$in1 of exit$in2 in om respectievelijk bij de eerste of de tweede ingang terecht te komen.

Voorbeeldlevels
Bij deze uitleg horen een aantal voorbeeldlevels. Level 1, 2 en 3 horen bij elkaar en laten de verschillende uitgangen zien (deur, drukknop en lift). De levels exit1 en exit2 horen ook bij elkaar. Het zijn levels met verschillende in- en uitgangen. De levels zijn verpakt in Exit.zip (164 Kb). Download het bestand en kopieer de bsp-bestanden in de map x:\quake2\baseq2\maps. De map-bestanden kun je laden in je editor om te kijken hoe ze gemaakt zijn.

Veel plezier met editen.

